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ESG: como repensar e 
inovar os negócios em um 
mundo em transformação
Programa Integrado para Formação de Lideranças

Este curso tem como proposta apresentar uma visão macro sobre ESG 
(Environmental, Social and Governance) com seus temas principais e 
dá referências sobre como aprofundá-los, além de passar um panorama 
geral sobre a perspectiva prática e ferramental sobre ESG, ao longo de 
todo o curso.



Público-alvo
Conselheiros, acionistas, CEOs, reportes 
diretos de CEOs, profissionais seniores 
que tenham formação em conselho de 
administração pelo IBGC ou instituição 
similar. Antes de ingressar no curso 
selecionado, seu currículo passará 
por uma avaliação prévia da equipe 
IBGC para garantir que sua escolha é 
compatível com sua experiência prévia.

Objetivos
Sob a perspectivas da governança 
corporativa, ampliar e aprofundar 
a compreensão sobre os desafios 
ambientais, sociais e econômicos e 
como eles podem representar riscos e 
ameaças e, ao mesmo tempo, serem o 
caminho para a viabilidade, perenidade 
e legado das organizações.

Inspirar líderes e agentes da governança 
para o exercício do protagonismo na 
construção de soluções inovadoras que 
provam a regeneração dos negócios e 
um novo sentido para o trabalho.

Estrutura do curso
• ESG: os desafios contemporâneos e 

o papel dos agentes da governança

• A evolução do conceito e a agenda 
estratégica nas empresas 

• A perspectiva econômica: 
iniciativas e tendências de mercado 
que impactam no resultado e valor 
das empresas

• A perspectiva ambiental: desafios, 
riscos e oportunidades

• A perspectiva social: temas 
prioritários e o papel das empresas

• Protagonismo: organizações que 
aceleram o novo capitalismo e o 
papel das empresas

• A inovação e o impacto das novas 
tecnologias

• Transformação de modelos de 
negócio regenerativos: possíveis 
caminhos e cases práticos

• Cadeias de Valor: desafios, riscos e 
oportunidades

• Cultura organizacional e a liderança

Incluído material didático 
digital e certificado.

Carga horária: 30h

Este curso confere  
15 (quinze) créditos ao 
Programa de Certificação 
de Conselheiros do IBGC.

São Paulo e região:  
(11) 3185 4200

Outras localidades:  
4020 1733

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo.

Política de descontos 
para grupos, entrar  
em contato:  
cursosibgc@ibgc.org.br



Fundado em 27 de novembro de 1995, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
organização da sociedade civil, é referência nacional 
e uma das principais no mundo em governança 
corporativa. Seu objetivo é gerar e disseminar 
conhecimento a respeito das melhores práticas 
em governança corporativa e influenciar os mais 
diversos agentes em sua adoção, contribuindo para 
o desempenho sustentável das organizações e, 
consequentemente, para uma sociedade melhor.
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